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                                                                                                                                                  V Ljubljani, 26.04.2007 

 
 

SKLEPI  15. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA,  

Z DNE  26. APRILA  2007 
 
 

1. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV  
 

- Davčno svetovanje (sklep 1-2 in 1-3 13. redne seje v povezavi s sklepom 1-2 14. redne seje) – Nadzorni svet sprejme  
pojasnilo vodstva zavoda o izvedbi davčnega svetovanja v letu 2007.  
 
- Stališče vodstva zavoda na dopis »Sramotno delovanje prejšnjega vodstva RTV Slovenija« (sklep 1-4 13. redne 
seje v povezavi s sklepom 1-3 14. redne seje) 
 

1-2   Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z zapisom sestanka delovne skupine in Odbora za pravne 
zadeve z dne 28. marca 2007, na temo dopisa “Sramotno delovanje prejšnjega vodstva RTV Slovenija“.  

          Nadzorni svet ugotavlja, da lahko zadevo vzame le na znanje, medtem ko je odločitev in opredelitev do 
predmetne zadeve v izključni pristojnosti vodstva zavoda. Nadzorni svet  ugotavlja tudi, da je tožilstvo 
ovadbo zavrnilo, zato predlaga vodstvu zavoda, da zaključi nadaljnje aktivnosti na tem primeru. 
Vodstvo zavoda naj v primeru kakršnih koli sprememb obvesti nadzorni svet.  

 
- Kodeks vedenja in obnašanja zaposlenih na RTV Slovenija – V skladu s sklepom 1-4 14. redne seje vodstvo 
zavoda o sprejetju kodeksa obvesti tudi nadzorni svet. 
 
- Nabava filmov  
 

1-3   Nadzorni svet se je seznanil s pojasnilom  vodstva zavoda o postopkih nabave filmov v letu 2006 in 
mnenjem Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, ki je dopolnjeno 
pojasnilo podrobneje obravnaval na 2. redni seji dne 29.3.2007. Na podlagi ocenjene pravilnosti 
postopka, za katerega po določilu tretje alineje 94. člena Zakona o javnih naročilih (ZJN -1A) za tovrstno 
nabavo v letu 2006 ni bilo potrebno izvajanje postopkov javnega naročanja (ob koncu leta 2006 je bil  sprejet  
nov ZJN – 2, ki ureja to področje v 17. členu), nadzorni svet ugotavlja, da je sklep 1-5 14. redne seje realiziran. 

 

Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj v  prihodnje pri odločanju o nabavi filmov pridobi več 
ponudnikov v kolikor zato obstaja možnost in med njimi izbere najugodnejšega. 

 
- Programske usmeritve glede uvrščanja tujega filmskega in športnega programa v programsko produkcijski 
načrt (sklep 1-6 14. redne seje) 
 

1-4  Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda in programskemu svetu, da naj bodo že v osnutku programsko 
produkcijskega načrta RTV Slovenija za leto 2008 opredeljene in finančno ovrednotene tudi 
programske usmeritve glede uvrščanja tujega filmskega in športnega programa v programe RTV 
Slovenija.  

 
- Uvajanje celovitega načrtovanja in izračuna celotnih stroškov oddaj v programih RTV Slovenija (kot izhaja iz 
sklepa 8-1 4. redne seje, dogovora na 5. redni seji v povezavi s sklepom 1-7 14. redne seje)  
 

1-5   Nadzorni svet vzame na znanje poročilo o aktivnostih v mesecu februarju in marcu 2007 ter terminski 
načrt izvedbe uvajanja celovitega načrtovanja in izračuna celotnih stroškov oddaj v programih RTV 
Slovenija in ponovno naroča vodstvu podjetja, da spoštuje sprejeti terminski plan aktivnosti. O poteku 
nadaljnjih aktivnosti projekta naj se tekoče obvešča Odbor za nadzor planiranja za področje postavitve 
sistema; Odbor za nadzor ekonomike poslovanja glede samega izračuna stroškov oddaj v programih 
RTV Slovenija in Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb glede potrebnih 
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investicij. Nadzorni svet bo potek aktivnosti spremljal v okviru točke »tekočih obvestil generalnega 
direktorja«. 

 
- Planski dokumenti za leto 2007 (sklep 1-6 13. redne sej v povezavi s sklepom 1-8 in 1-9 14. redne seje)  
� Primerjava financiranja programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost (sklep 1-8 14. redne seje)  – 

NS bo primerjavo obravnaval v okviru izhodišč za pripravo planskih dokumentov 2008. 
 
� Povezanost programskega in poslovnega dela v operativnih planskih dokumentih 2007 (sklep 1-9 14. redne 

seje) – Predstavniki nadzornega sveta (Glažar, Čadež in Orešnik), skupaj z vodstvom zavoda preverijo 
povezanost programskega in poslovnega dela v operativnih planskih dokumentih 2007 do naslednje seje 
NS in seznanijo NS z ugotovitvami. Sestanek skliče generalni direktor. 

 
- Zdravstveni pregledi za vodilne delavce (dodatno pojasnilo k točki  3.2.1.2.c poročila Računskega sodišča za leto 2004) – 
Nadzorni svet vzame na znanje dodatno pisno pojasnilo generalnega direktorja glede zdravstvenih pregledov 
vodilnih delavcev na RTV Slovenija in ugotavlja, da je sklep 1-12 14. redne seje realiziran.     
 
- Informacija o aktivnostih za uskladitev sredstev v upravljanju z veljavno zakonodajo in predpisi (sklep 2-5 5. 
redne seje v povezavi z dogovorom na 6. in  8. redni seji)  
 

1-6    Nadzorni svet  se je seznanil z ugotovitvami Odbora za nadzor nad ekonomiko poslovanja, vezanimi na 
informacijo o aktivnostih JZ RTV Slovenija za uskladitev sredstev v upravljanju z veljavno zakonodajo 
in predpisi. Ob tem nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj izdela natančno evidenco o lastniškem 
statusu opreme in nepremičnin v upravljanju javnega zavoda. Najkasneje v mesecu septembru 2007 naj 
poslovodstvo prične pogajanja za ureditev statusa sredstev v upravljanju, skladno z novimi Slovenskimi 
računovodskimi standardi. Nadzorni svet priporoča, da se vsa oprema in nepremičnine v upravljanju, 
kot vložek države prenesejo v premoženje JZ RTV Slovenija. 

 
- Poročilo o gibanju števila zavezancev za RTV prispevek – Nadzorni svet sprejme poročilo o gibanju števila 
zavezancev za RTV prispevek in priporoča vodstvu zavoda, da razmisli o možnih načinih za povečanje števila 
zavezancev. 
 
- Kvartalno poročilo o problematiki izterjave oz. ukrepih za zmanjšanje stroškov izterjave RTV naročnine 
(dogovor 12. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o izvedenih ukrepih na področju izterjave RTV 
naročnin. Iz poročila so razvidne samo izvedene aktivnosti preteklega obdobja,  zato NS naroča vodstvu 
zavoda, da do naslednje seje pripravi konkretni plan aktivnosti izterjave RTV naročnine neplačnikov za 
prihodnje.  
 
- Informacija o stanju projekta izgradnje "news« centra na Komenskega 5 in celostne prostorsko-prometne 
ureditve RTV centra v Ljubljani (sklepa 2-2 in 2-3 14. redne seje)  – Nadzorni svet sprejme ugotovitve in stališča 
Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, kot izhajajo iz zapisnika 2. seje odbora z 
dne 29.3.2007. Ob tem nadzorni svet podpira nadaljevanje potrebnih postopkov in aktivnosti tako za izgradnjo 
»news« centra kot celostno prostorsko-prometno ureditev RTV centra v Ljubljani ter naroča vodstvu zavoda, 
da o poteku aktivnosti obvešča NS v okviru »tekočih obvestil generalnega direktorja«. 
 
- Informacija o izvajanju evidentiranja delovnega časa (sklep 3-1 13. redne seje v povezavi s sklepom 2-4 14. redne 
seje) – Nadzorni svet se je seznanil z ugotovitvijo Odbora za kadrovske zadeve, da se je evidentiranje 
prisotnosti po zadnjih ukrepih vodstva zavoda bistveno izboljšalo. V skladu s sklepom 2-4 bo nadzorni svet 
urejanje problematike v prihodnje spremljal v okviru »tekočih obvestil generalnega direktorja«. 
 

Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, da z zaposlenimi, s katerimi ima sklenjene anekse k pogodbam o 
zaposlitvi in njihova veljavnost ni zakonsko veljavna/skladna, pri plačilu plač pa se še vedno upoštevajo, takoj 
uredi njihovo skladnost z zakonodajo. 
 
- Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2006 (sklep 1-4 14. redne seje) – Nadzorni svet sprejme informacijo 
predsednika NS, da je Odbor DZ RS za kulturo, šolstvo in šport na seji dne 10. aprila 2007 obravnaval  
»Poročilo o delu Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2006«. Ocenil ga je kot ustreznega in menil, da 
obravnava poročila na seji Državnega zbora ni potrebna. 
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- Pravilnost obračunavanja potnih stroškov za zaposlene, ki bivajo izven sedeža JZ RTV Slovenija(sklep 5-2 14. 
redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil s pojasnilom vodstva o obračunavanju povračil stroškov za prevoz na 
delo za delavce, ki imajo sedež bivališča zunaj kraja zaposlitve in s stališči Odbora NS za nadzor nad 
ekonomiko poslovanja. Nadzorni svet sprejme predlog vodstva, da zavod v mesecu aprilu pozove zaposlene, 
ki se vozijo na delo, da na posebnem obrazcu s podpisom izjavijo, da se dejansko vozijo iz prijavljenega kraja 
za obračun potnih stroškov in s tem prevzemajo tudi vse sankcije, ki sledijo skladno z zakonom v primeru 
ugotovljenih kršitev. 
 
- Koriščenje razvojnih sredstev za digitalizacijo (sklep 6-1 – projekt visoke ločljivosti produkcijske tehnološke verige in 
sklep 6-2 – projekt »Računalniško podprt sistem za pripravo, predvajanje in arhiviranje TV produkcije«) – Nadzorni svet bo 
obravnavo opravil v okviru samostojne, 6. točke dnevnega reda. 
 
- Dopisa Pro Plus,d.o.o. z dne z dne 31.01.2007 v zadevi »Sklepi Nadzornega sveta RTV Slovenija z dne 
21.12.2006« in v zadevi »Tržne dejavnosti RTV Slovenija« – Nadzorni svet bo zadevi upošteval v okviru 
obravnave dejavnosti marketinga RTV Slovenija.  
 
- Dopis Sindikata novinarjev Radia Slovenija – V povezavi s sklepom 7-2 14. redne seje se nadzornemu svetu 
predloži v vednost še pogodba med RTV Slovenija in Delom, d.d. o uporabi časopisne dokumentacije. 
 
- Tožbeni zahtevki  - OE Oddajniki in zveze (sklep 7-4 14. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil s 
poročilom o aktualnih tožbenih zahtevkih lastnikov zemljišč, na katerih stojijo telekomunikacijski objekti in 
naprave RTV Slovenija (OE Oddajniki in zveze). 
 
- Projekti “Pridobivanje nepovratnih sredstev EU« – Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj ga v 
prihodnje o aktivnostih obvešča v okviru točke »tekočih obvestil generalnega direktorja«. 
 
- Vloga novega svetovalca generalnega direktorja (dogovor 14. redne seje) – Nadzorni svet sprejme informacijo o 
vlogi svetovalca generalnega direktorja g. Staneta Malčiča in naroča generalnemu direktorju, naj na naslednji 
seji NS poda v okviru »tekočih obvestil generalnega direktorja« poročilo o uspešnosti in učinkovitosti 
njegovega dosedanjega opravljenega dela.  
 
- Analiza novinarske konference o poslovanju RTV Slovenija in delu Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 
2006 z dne 06. marca 2007 – Nadzorni svet se je seznanil z analizo novinarske konference. 
 
 
2.  TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA  
 

2-1   Nadzorni svet vzame na znanje poročilo o odlivih za projekt digitalizacije prenosnega omrežja, za 
sredstva odobrena v letu 2006.  

 

2-2   Nadzorni svet sprejme informacijo generalnega direktorja o imenovanju projektne skupine za pripravo 
strategije razvoja JZ RTV Slovenija za obdobje 2007-2012  

 

2-3   Nadzorni svet se je seznanil z informacijo generalnega direktorja o prenovi plačnega sistema. Ob tem 
nadzorni svet podpira čimprejšnjo ureditev plačnega področja v JZ RTV Slovenija in naroča vodstvu 
zavoda naj o aktivnostih tekoče obvešča tudi Odbor za kadrovske zadeve. Nadzorni svet bo urejanje 
področja spremljal v okviru redne točke »tekočih obvestil generalnega direktorja«.  

 
3.  MARKETING RTV SLOVENIJA 
 
3-1   Nadzorni svet sprejme poročilo o aktivnostih delovne skupine za trženje v času od imenovanja skupine 

dne 25. januarja 2007 do 16. aprila 2007. Ob tem nadzorni svet ugotavlja, da zaradi  pomanjkljivih 
informacij delovna skupina ne more zavzeti stališča o morebitnih nepravilnostih pri izvajanju tržnih 
dejavnosti, zato sklep 5-1 13. redne seje ni realiziran. NS sprejme predlog delovne skupine, da se 
aktivnosti za izpolnitev  zgoraj omenjenega sklepa nadaljujejo. 
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3-2  Nadzorni svet za stalni nadzor izvajanja trženja, priprave cenikov trženja in aktivnosti, povezane z 
njihovim sprejemanjem imenuje Odbor za nadzor trženja v sestavi: Janez Čadež, Nikola Damjanić, 
Franc Orešnik, Igor Šetinc in Tomaž Glažar. Predsednik odbora je Tomaž Glažar. 

 

         Podrobno opredelitev nalog odbora in predlog za spremembo Pravilnika o oblikovanju delovnih teles NS 
RTV Slovenije, bo nadzorni svet sprejel na prvi naslednji seji. Do takrat odbor prevzema realizacijo 
določil tega sklepa in izvedbo sklepa 5-1  13. redne seje. 

 
3-3    Nadzorni svet se je seznanil z delovanjem Službe za trženje RTV programov in naroča vodstvu zavoda, 

naj do naslednje seje pripravi konkreten plan ukrepov za dosego realizacije plana trženja v letu 2007. 
 
3-4   Nadzorni svet v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-1, Ur.l. RS št. 96/05) sprejme 

naslednje cenike za oglaševanje na TV Slovenija: 
 

� Otroški paket 
� Paketno oglaševanje 
� Cenik rednih oglasnih blokov na TV Slovenija do 31.08.2007 
� Cenik posebnih oglasnih terminov na TV Slovenija do 31.08.2007 
� Cenik prekinitev z oglasi v okviru posameznih oddaj na TV Slovenija do 31.08.2007. 

 
          Za ustrezno javno objavo cenikov poskrbi Služba za trženje RTV programov RTV Slovenija. 
 
3-5   Nadzorni svet RTV Slovenija  se je seznanil z vizijo izboljšanja odnosov RTV Slovenija z javnostjo in 

naroča vodstvu zavoda, naj do naslednje seje NS pripravi konkreten plan aktivnosti za izboljšanje 
odnosov RTV Slovenija z javnostjo za leto 2007 (katere aktivnosti bodo izvedene, roki, odgovorne 
osebe, planirana potrebna sredstva). 

 
3-6  Nadzorni svet predlaga generalnemu direktorju, da za celotno področje trženja angažira zunanjega 

strokovnjaka. 
 
 
4.  POROČILO O POSLOVANJU JZ RTV SLOVENIJA V OBDOBJU JANUAR-MAREC 2007 
 

4-1 Nadzorni svet je obravnaval poročilo o poslovanju JZ RTV Slovenija v obdobju januar -marec 2007  in 
ugotovil, da je zavod v prvem trimesečju dosegel pozitiven finančni rezultat. Boljša v odnosu na plan  je 
bila realizacija prihodkov iz naslova RTV prispevka ter iz naslova izrednih in finančnih prihodkov. 
Ugodnejši odmiki od sprejetega plana so bili doseženi tudi na strani odhodkov. 

 

         Zaskrbljujoča po prvem kvartalu pa je nižja realizacija poslovnih prihodkov. Nedoseženi so bili prihodki 
od oglaševanja in drugi poslovni prihodki, kjer se negativno zaostajanje nanaša predvsem na 
Programsko-produkcijsko enoto Televizija Slovenija. Zato nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, 
naj takoj sprejme ukrepe, ki bodo zagotavljali dosledno realizacijo plana poslovnih prihodkov PPE TV 
Slovenija za leto 2007. Nadzorni svet predlaga, da se ukine stimulacija direktorju PPE TV Slovenija 
dokler realizacija ne bo usklajena s sprejetim planom. 

 

         Nadzorni svet ugotavlja tudi, da je zavod dosegel ugodne odmike na stroškovni strani, kar kaže, da 
vodstvo uspešno nadaljuje z ukrepi, vezanimi na racionalizacijo in zniževanje stroškov poslovanja. 

 
 
5.  IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PLANSKIH DOKUMENTOV ZA LETO 2008 
 

5-1   Nadzorni svet se je seznanil in sprejme ugotovitve Odbora za nadzor planiranja v zvezi s predloženimi 
izhodišči za pripravo planskih dokumentov za leto 2008. Nadzorni svet ugotavlja, da so predložena 
izhodišča za plan 2008 nepopolna in v nekaterih delih neprimerna, kot je to razvidno iz ugotovitev 
Odbora za nadzor planiranja. Nadzorni svet še posebej ugotavlja, da izhodišča za plan 2008 ne 
vsebujejo preglednega ločevanja stroškov javne službe in tržne dejavnosti ter porabe sredstev iz naslova 
deleža Eutelsat za razvojne potrebe. Zato zahteva od generalnega direktorja, da do 01. junija 2007 
pripravi nov osnutek izhodišč plana 2008, ki bodo upoštevala pripombe in sklepe nadzornega sveta pri 
sprejemu plana za leto 2007 in ugotovitve Odbora za nadzor planiranja.   
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5-2  Nadzorni svet se je seznanil z informacijo vodstva zavoda o stroških in financiranju programov za 
italijansko in madžarsko narodno skupnost v letu 2006. Nadzorni svet  priporoča vodstvu RTV 
Slovenija, da v planu za leto 2008 uravnoteži sredstva, namenjena predvajanju programov za obe 
narodni skupnosti.  

          Kljub temu, da RTV Slovenija ne odgovarja za nastala nesorazmerja pri financiranju narodnostnih 
programov, ki so nastala zaradi različnih političnih pritiskov in drugih zunanjih dejavnikov, mora na 
osnovi pozitivne narodnostne zakonodaje zagotoviti enakovreden delež sredstev iz RTV prispevka, 
glede na obseg in kakovost programa posamezne narodne skupnosti. Zato je za dodatno pridobljene 
finančne pravice narodnih skupnosti pri izvajanju njihovih programov potrebno pridobiti ločena 
namenska sredstva  iz drugih javnih virov. 

 
 

6.  KORIŠČENJE RAZVOJNIH SREDSTEV 
 
6-1    Nadzorni svet do sprejema in potrditve najmanj triletnega plana, ki bo zagotavljal celovit prikaz porabe 

sredstev skladno s sprejetimi »Merili za koriščenje sredstev Eutelsat«, zamrzne koriščenje teh sredstev. 
V veljavi ostaja sklep 3-1 12. redne seje, s katerim NS RTV soglaša, da se del neporabljenih sredstev 
prenese v plan za leto 2007 in sklepa 6-1 in 6-2, 14. redne seje NS. 

  
 
7. POBUDE, RAZNO 
 

Nadzorni svet vzame v vednost naslovljene mu dopise: Pro plus-a v zadevi »Program TV SLO 3 
(parlamentarni program)«, ki ga je naslovnik naslovil na Programski svet RTV Slovenija; dopis Koordinacije 
novinarskih sindikatov RTV Slovenija (glede izplačil honorarjev pogodbenim novinarjem) in dopis samostojnih 
podjetnikov Skupine DIO TV Slovenija (glede plačevanja računov za opravljene storitve stalnim pogodbenim sodelavcem), 
naslovljena na generalnega direktorja RTV Slovenija in dopis Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev 
RTV Slovenija (vezan na pogajanja in vstop zavoda v sistem plač v javnem sektorju), sicer naslovljen na pogajalsko 
komisijo za pogajanja o KP za skupno metodologijo in KP za javni sektor ter vodstvo JZ RTV Slovenija. 
 

- - - 
 

Nadzorni svet potrjuje pojasnilo generalnega direktorja z naslovom: »Pojasnilo presežka odhodkov nad 
prihodki za obdobje 2002-2006«, z dne 19.04.2007, štev. 01-225/2007 pripravljeno kot odgovor na vprašanje 
g. Igorja Kadunca, vezano na sklep 14. redne seje NS z dne 28.02.2007 in naroča vodstvu zavoda, naj se 
odgovor  posreduje v pisni obliki g. Igorju Kaduncu. 
 

- - - 
 

NS naroča vodstvu zavoda, naj do naslednje seje pripravi poročilo o organizaciji in delovanju pravne službe 
JZ RTV Slovenija (odgovorna oseba, aktivnosti…). 
 

- - - 
 

Naslednja seja nadzornega sveta bo 28. junija 2007 v Lendavi.  
 
 

     Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 
                                                                         Franc Orešnik,l.r. 
 


